
Martin Ďurica: Subkultura hooligans u fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 
Bakalářská práce 
 
Posudek oponenta 
 
Předložené bakalářská práce je výsledek nemalého úsilí člena zkoumané komunity, což z ní 
činí poměrně bohatě materiálově založený soubor informací, ale také přináší dosti zásadní 
pochybení, kterým by se autor badatelské práce založené na vlastním výzkumu měl vyhnout.  
Téma je jistě zajímavé a dobře vybrané, neboť právě v případě fotbalových fanoušků klubu 
Bohemians Praha 1805 se střetává několik specifických charakteristik, které z něj dělají dobrý 
materiál pro případovou studii. Jde o klub, který má dlouhou tradici a současně prošel 
nedávno velkou krizí, k jejímuž řešení fanoušci zásadně přispěli. Ve fanouškovském jádru se 
objevovaly různé subkulturní skupiny, někdy až s vzájemně konfliktním vztahem, a jejich 
konfrontace je určitě dobrým výchozím materiálem pro analýzu. Navíc se zde konfliktní 
roviny pohybovaly mimo jiné na ose politické/nepolitické či levice/pravice, což by umožnilo 
zajímavě prozkoumat politickou dimenzi subkulturních skupin (v současnosti probíhá přesně 
k tomuto tématu grantový projekt „Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu“, 
GA ČR). 
Bohužel se autorovi nepodařilo zformulovat odpovídající výzkumné otázky a zůstal tak téměř 
výhradně na rovině aktérské reflexe. Autorovu neukotvenost v dosavadním bádání ilustruje 
již to, že pro definici pojmu subkultura používá heslo „Subkultura“ na české wikipedii (a 
uvádí u něj špatný odkaz). Jedinou prací, kterou cituje a která by mohla osvětlit důvod, proč 
autor to, co zkoumá, nazývá subkulturou hooligans, je bakalářská práce z FSS MU z roku 
2002 (mimochodem velmi solidní). Chybí tak základní vymezení předmětu zkoumání, které je 
nahrazeno exkurzem do literatury o fotbalovém chuligánství z bezpečnostních studií a z 
psychologie sportu, která se příliš s přístupem subkulturních studií a obecně etnologickou 
perspektivou nesetkává. Typologie aktérů, které zde uvádí, jsou sice použitelné, ale autor 
s nimi sám ve vlastní analýze systematicky nepracuje. Místo toho vymezuje dvě „další 
skupiny“ – roligans a ultras, přičemž druhá jmenovaná zjevně tvoří vlastní sebeidentifikační 
rámec jak autora, tak velké části aktérské komunity, kterou se snaží zkoumat. V analytické 
části tak dochází často k pojmovým zmatkům, když jsou ve vztahu k jednotlivým 
organizovaným skupinám fanoušků používány nesystematicky pojmy fanoušek, chuligán, 
hooligan, ultras, chuligánská či fanouškovská scéna atd. Autor tak nedokáže odlišit analytické 
kategorie od aktérských pojmů. Např. jediným místem, kde v analytické části píše o 
subkulturách, je blíže nepodložené tvrzení, že „pro určité subkultury, jako byly například 
punkeři, anarchisti, metalisti a nerasističtí skinheadi, se stal stadion Bohemians jediným 
fotbalovým místem v České republice, kde byly tyto subkultury vždy a bez problému 
tolerovány“ (s. 65). Jaký je tedy vztah mezi subkulturou hooligans and těmito subkulturami? 
Co chápe autor pod pojmem subkultury?  
Tím se dostávám k druhému zásadnímu pochybení, které vyplývá s autorovy příslušnosti ke 
zkoumané komunitě, resp. s jeho neschopnosti odhlédnout od vlastní aktérské pozice. Jako 
cíl své práce autor uvádí „ukázat, že fanoušci fotbalových klubů nejsou všichni stejní a najdou 
se i slušní příznivci, kteří jsou schopni se spojit a zachránit například fotbalový klub před 
zánikem“ (s. 9). Jako jeden z důvodů, proč si vybral fanoušky Bohemians, uvádí „že svému 
klubu nejen fandí, ale že pro něj doslova žijí“ (tamtéž). To může být sice dobrý důvod, proč 
fandit určitému klubu, ale nikoliv důvod pro výběr případové studie. Nutno uznat, že autor 
naznačuje i jiné, řekněme epistemologické důvody, ale vzápětí cíl své práce shrne takto: „za 



pomoci fotbalových fanoušků Bohemians, tyto příznivce fotbalu předvést v lepším světle, než 
nám je prezentují angažovaná média, například prostřednictvím televize a novin“ (tamtéž). 
V celé práci pak najdeme nespočetně místy, kde autorovi aktérská perspektiva „správného 
fanouška“ Bohemians zcela překryje analytický přístup. Příkladem může být pasáž v části 4.4 
(s. 61n), kde autor zcela nekriticky přejímá fanouškovský jazyk, který mluví o „jedné velké 
rodině“, čehož „krásným důkazem“ je i řada akcí, které pořádá vedení klubu pro fanoušky.  
Konečně se zápal pro věc nejspíše podepsal na jazykové a pravopisné stránce práce. 
Množství hrubých pravopisných chyb je značné a objevují se také neobratně formulované 
věty, zvláště pokud chce autora vyjádřit vlastní názor. Citování internetových zdrojů není 
podle ČSN 690-2 a informace z fanouškovských webových stránek jsou často přejímány bez 
kritického ověření.  
Přes všechny uvedené negativní stránky je nutné zmínit také pozitiva. Autor shromáždil 
poměrně velké množství materiálu, včetně rozhovorů s respondenty, je vidět, že zkoumané 
prostředí dobře zná a dobře se orientuje ve fanouškovských diskusích a jazyce. O to více 
oponenta zamrzí, že se autor více nesoustředil na formulaci výzkumného problému a otázek 
a neudržel si od tématu větší výzkumný odstup.  
Bakalářská práce si vyžaduje výrazné přepracování, což znamená, že bych ji neměl doporučit 
k obhajobě. Prokáže-li ovšem student u obhajoby, že ví, co jsou zásady výzkumné práce, jak 
odlišit aktérskou a výzkumnou perspektivu a dokáže-li na tomto základě zformulovat nově 
závěry své práce, může být ohodnocen i stupněm dobře.     
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